
Ajuda–nos  a Ajudar nesta quaresma! 

 
 

Os Salesianos Cooperadores de Arcozelo juntam-se a mais uma iniciativa! 

Propomo-nos a fazer pequenas renúncias – Renuncia Quaresmal - para ajudar alguém através dos bens de primeira 

necessidade. A Renúncia Quaresmal é uma prática proposta pela Igreja Católica em que os fiéis 

abdicam da compra de bens, reservando o dinheiro para finalidades específicas. 

A celebrar 19 anos de existência, a Ajuda de Berço é a instituição à qual propomos dirigir a nossa campanha de 

angariação de bens e de fundos. Alertamos desde já que mais importante que os “pensamentos sobre estes temas” 

são as nossas atitudes concretas, o dar dando-se. 

Para conhecermos mais sobre esta instituição… 

A Ajuda de Berço é um centro de acolhimento temporário – instituição particular de solidariedade social 

gerada e criada por um conjunto de pessoas católicas praticantes- que acolhe crianças 0 aos 3 

anos vítimas de situação de risco ou abandono, em regime de permanência e procura 

traçar um projeto de vida para estas crianças seja o regresso à família de origem com quem trabalham 

simultaneamente, seja encontrar uma família adotiva.  

Como ajudar? 

As casas da Ajuda de Berço estão sempre com lotação esgotada. A equipa é composta por 63 funcionários e 60 

voluntários, que fazem a instituição funcionar sete dias por semana, 24 horas por dia. O orçamento anual 

[necessário] da instituição é de um milhão de euros. Para além de dinheiro, a Ajuda de Berço recebe tudo o 

que as pessoas puderem oferecer. A lista das necessidades da instituição, atualizada mensal 

mente, pode ser consultada em www.ajudadeberco.pt ou em anexo.  

A lista de necessidades está no cartaz ao lado e os alimentos podem 

ser deixados numa caixa colocada na portaria.  

Queremos agradecer a todos pela ajuda e pela vontade de ajudar . 

http://www.ajudadeberco.pt/


 

 

(*) Bens de maior necessidade 



 

 


